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VOORWOORD

Het is met veel plezier dat ik het voorwoord schrijf voor het 
verkiezingsprogramma van Trots Pijnacker-Nootdorp (TPN). 
Op 21 maart aanstaande zal Trots wederom meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen.

Ons verkiezingsprogramma is tot stand gekomen op een manier 
die bij Trots Pijnacker-Nootdorp past: onderscheidend met lef en 
voor ons Dorp. Met grote inzet heeft de fractie vanvoor ons Dorp. Met grote inzet heeft de fractie van Trots 
Pijnacker-Nootdorp gewerkt aan het verkiezingsprogramma met 
onze speerpunten. 

Ik wil alle inwoners bedanken die de afgelopen vier jaar met 
Trots Pijnacker-Nootdorp in gesprek zijn geweest en het vertrouwen 
in onze fractie hebben laten blijken. Jullie verhalen en wensen zijn 
voor ons de bijdrage geweest bij de ontwikkeling van ons 
verkiezingsprogramma. Ik kijk daarom uit naar de komende 4 jaar verkiezingsprogramma. Ik kijk daarom uit naar de komende 4 jaar 
waarin wij ons gedachtengoed samen met u kunnen gaan uitvoeren.

Samen met U gaan wij ervoor zorgen dat we Trots zijn op onze 
gemeente!!

Harald van Zielst
Lijsttrekker Trots Pijnacker-Nootdorp   
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Dit verkiezingsprogramma had niet tot stand kunnen komen zonder 
de steun van de ons recent ontvallen George Lubben. George was 
een Trotser van het eerste uur, trouw en toegewijd. Wij gaan hem 

erg missen. 
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HUISVESTING

Trots zal zich altijd inzetten voor een huisvestingsbeleid en 
woongerief wat voldoet aan de eisen van de bewoners zowel 
qua woonomgeving als bereikbaarheid.

- Betaalbare woningen voor jongeren en doorstarters. 
- Meer doelgroepgericht bouwen, vooral voor senioren.
- Stop met het bouwen van te dure woningen.
-- Meer inzetten op sociale koopwoningen voor onze eigen inwoners. 
   Rond de 150.000-180.000 euro.
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VEILIGHEID

Trots vindt een veilige woonomgeving zeer belangrijk voor het 
gevoel van alle bewoners, waarbij door Trots ruim aandacht zal 
worden besteed aan:

- Inzet cameratoezicht en politieondersteuning bij risicowijken.
- Criminaliteit terugdringen en daders harder aanpakken.
- Aandacht voor veiligheid in en om het huis; meer voorlichting aan 
   ouderen.   ouderen.
- Betere beschikbaarheid politieagenten op straat.
- Politiebureau behouden in onze gemeente.
- Fietsers aanpakken die zonder verlichting rijden; hoge boetes 
   uitdelen.
- Bij hangjongeren die overlast geven is aanpak met harde hand 
   een goed middel.
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BESTUUR

Trots ondersteund alle vormen van bestuur wat zich richt op 
meer politieke invloed van de bewoners, onder meer door:

- Meer zeggenschap over ons dorp. Minder invloed van regionale 
   organisaties.
- Geen fusie met andere gemeenten.
- Meer draagvlak en inspraak onder inwoners. Eerst inspraak en 
   dan pas een uitwerking, gevolgd door een besluit.   dan pas een uitwerking, gevolgd door een besluit.
- Aandacht voor inspraak inwoners. Raadgevend referendum als optie.
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INFRASTRUCTUUR

Trots vindt een goede infrastructuur een belangrijke voorwaarde 
voor het woongerief van de bewoners in Pijnacker, Nootdorp, 
Delfgauw en Oude Leede waarbij voldaan moet worden aan: 

- Eerst een goede ontsluiting voordat je gaat bouwen.
- Terugdraaien verlaging van de parkeernorm van 1,2 naar 1,4.
- Aanpakken opstoppingen in de kernen. Het verkeer moet sneller 
   de kern uit zijn.   de kern uit zijn.
- Minder 30 km zones. Wij doen niet mee aan deze rage. 
- Geen dubbele fietspaden meer op de rotondes.
- Minder verkeersdrempels. Grondig onderzoek nodig naar alternatieven.
- Geen betaald parkeren in de woonkernen. Vergunningen zijn geen 
   melkkoe.
- Buurtbus behouden. Busverbindingen uitbreiden tussen de nieuwe 
   wijken.   wijken.
- Inzetten op verschillende vervoersmogelijkheden en niet richten op 
   enkelen.
- Geen tweede verbindingsweg in Nootdorp. Hier zijn andere 
   maatregelen nodig.
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CULTUUR EN SPORT

Trots zal alle initiatieven ondersteunen die betrekking hebben 
op sport en cultuur omdat zowel binnen- als buitensport van 
groot belang is voor een gezonde samenleving wat met de 
volgende uitgangspunten bereikt kan worden:

- Stimuleren van meer lokale evenementen. 
- Steun voor de sportraad. Initiatieven steunen uit het veld.
-- Sport is er voor iedereen. Actief inwoners betrekken bij de sport.
- Inwoners stimuleren tot een gezonde levensstijl.
- Ondersteuning bieden aan sportverenigingen. Geen bezuinigingen 
   meer in de sport.
- Parkeergelegenheden uitbouwen bij sportverenigingen door slim 
   gebruik van ruimte.
- Contributieverhogingen mogen niet het resultaat zijn van een beleid.
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OUDEREN

Trots heeft veel respect voor ouderen omdat zij zich altijd hebben 
ingezet voor een goede en gezonde samenleving waar nu met 
volgende punten meer aandacht aan besteed moet worden:  
 
- Meer huisvesting voor senioren. Geen noodgedwongen verhuizingen 
   meer.
-- Onze gemeente moet inzetten op levensbestendig wonen.
- Ouderen zo veel mogelijk zelfstandig laten blijven wonen.
- Blijvende aandacht tegen eenzaamheid ouderen over de kernen heen.
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ONDERWIJS EN JEUGDZORG

Trots vindt onderwijs en jeugdzorg twee belangrijke punten in 
de sociaal-economische ontwikkeling van de bevolking in de 
woon- en werkgebieden. De volgende punten zijn daarbij van 
groot belang en zullen altijd door Trots ondersteund worden:

- Keuzevrijheid is zeer belangrijk. Geen belemmering in de schoolkeuze.
- Voor- en naschoolse opvang is een keuze en geen verplichting.
-- Aanpakken van verkeersveiligheid rondom de scholen. Vermindering 
  van piekdrukte.
- Actief onderzoek doen naar de komst van praktijkonderwijs.
- Gerichte aanpak van pesterijen op scholen. Ondersteuning nodig 
   vanuit gemeente.
- Meer inzet op aanpak van jeugdproblematiek.
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WERKGELEGENHEID

Trots vindt voldoende werkgelegenheid van groot belang, omdat 
bewoners dan minder genoodzaakt zijn dagelijks voor werk 
naar omliggende steden te moeten reizen. Dit houdt in dat de 
gemeente zich meer moet richten op de volgende punten:  
   
- Stimuleren van meer lokale werkgelegenheid in de gemeente.
-- Vermindering van jeugdwerkloosheid. Vrijwilligerswerk zorgt voor 
   structuur.
- Meer inspanningen om de ‘onzichtbare jeugd’ op te sporen. Apart 
   loket openen.
- Goede oplossingen voor beschut werk maken binnen de 
   gemeentegrenzen.
- Bedrijven extra stimuleren werklozen in dienst te nemen. 
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MILIEU

Trots vindt een goed woonmilieu zeer belangrijk, omdat daarmee 
het leefgebied voor elke inwoner aantrekkelijker wordt, mits 
daarbij de volgende uitgangspunten gehanteerd worden:

- Minder afhankelijk worden van grote energieprojecten. Meer 
   kleinschaligheid.
- Steun voor zonne-energie. Geen windenergie in verband met een
   te laag rendement, herrie en horizonvervuiling.    te laag rendement, herrie en horizonvervuiling. 
- Geen vervuilende bedrijven met een hoge milieu categorie.
- Bevorderen van energieopwekking bij particulieren.
- Meer aandacht voor afvoer van water. Minder betontuinen. 
- Onderzoek naar gevolgen klimaatverandering voor onze 
   leefomgeving.
- Het afvalbeleid moet op de schop. Samenspraak met de inwoners 
   is nodig.   is nodig.
- Nieuwe woonwijken energieneutraal opleveren. 
- Bevorderen van nascheiding huisvuil en bedrijfsafval.
- Wij willen af van Avalex. Er moet naar een alternatief gekeken worden.
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FINANCIËN

Trots gaat uit van gezonde financiële omstandigheden bij de 
gemeentelijke overheid  binnen het bestuursgebied, omdat 
zowel bewoners als bedrijfsleven gediend zijn bij het naleven 
van de volgende punten:

- De begroting moet sluitend en transparant zijn. Zonder kunstgrepen.
- Wij willen een onderzoek starten om lokale lasten te verminderen 
   met 10 procent.   met 10 procent.
- Lagere OZB-belasting om ondernemersklimaat te stimuleren.
- Betere transparantie nodig in gemeentelijke inkomsten en uitgaven. 
- Geen verkoop van de aandelen Eneco.
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ONDERNEMERSCHAP

Trots is een groot voorstander van een goed ondernemersklimaat 
zowel voor het bedrijfsleven als voor de middenstand. Sociaal 
economisch wordt daarmee het gebied voor alle partijen 
aantrekkelijker als vestigingsplaats, mits wordt voldaan aan de 
volgende uitgangspunten:     

- Het vullen van de bedrijventerreinen moet een prioriteit zijn. Meer 
   promotie nodig.   promotie nodig.
- Winkels kunnen ook gevestigd worden op bedrijventerreinen 
   bijvoorbeeld winkels voor ruiterbenodigdheden en meubelen om 
   de terreinen te verlevendigen
- Onderzoek nodig naar wensen van ondernemers. Vestigingsklimaat 
   verbeteren.
- Mogelijkheid onderzoek naar een technische praktijkschool op het 
   bedrijventerrein.    bedrijventerrein. 
- Minder onnodige regels. Samen met ondernemers snijden in de 
   regels.
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